
Palavras do Embaixador Sergio Eduardo Moreira Lima, Presidente da 

FUNAG, na cerimônia de abertura da V Conferência sobre Relações 

Exteriores (CORE), na Universidade da Amazônia (UNAMA), em 

Belém-PA, 9 de novembro de 2016. 

 

Magnífica Vice-Reitora da Universidade da Amazônia, Senhora Professora 

Maria Betânia Fidalgo Arroyo; 

Embaixador Paulo Estivallet de Mesquita, Subsecretário-Geral da América 

Latina e do Caribe do Ministério das Relações Exteriores; 

Embaixador Gelson Fonseca Junior, Diretor do Centro de História e 

Documentação Diplomática; 

Embaixador João Clemente Baena Soares,  

Embaixador José Jeronimo Moscardo, 

Embaixador Carlos Henrique Cardim,  

Diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais, Senhor Professor Mário 

Tito Barros Almeida; 

Coordenador do Curso de Relações Internacionais da UNAMA, Senhor 

Professor William Monteiro Rocha; 

Coordenadora de Relações Internacionais do Governo do Estado do Pará, 

Senhora Larissa Steiner Chermont; 

Caros colegas, professores, alunos, 

Senhoras e senhores, 

 

Gostaria de agradecer a hospitalidade e a parceria da Universidade da 

Amazônia (UNAMA) e dar as boas vindas a todos os participantes da V 

Conferência sobre Relações Exteriores (CORE). É um prazer estar aqui 

nesta bela e histórica cidade de Belém do Pará, em companhia do Reitor, 
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alunos, professores desta Universidade e de antigos presidentes da 

Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG). 

 A FUNAG realiza, anualmente, a CORE. É um evento tradicional, 

em colaboração com entidades acadêmicas. Reúne professores, 

pesquisadores e diplomatas. A primeira edição foi organizada em conjunto 

com a Universidade de Fortaleza, em 2012. As três edições seguintes foram 

realizadas, respectivamente, com a Universidade de Vila Velha, com a 

Universidade de Brasília, em homenagem ao 40º anos do Curso de 

Relações Internacionais, e com a PUC-Rio, em comemorações aos 15 anos 

do primeiro curso de pós-graduação em Relações Internacionais no Brasil. 

Este ano, quando se comemora o aniversário de 400 anos da cidade 

de Belém, capital do Estado do Pará, é motivo de grande satisfação poder 

realizar aqui, na UNAMA, a V CORE a respeito do tema Brasil e as 

Tendências do Cenário Internacional. Acresce o fato de estarmos 

celebrando os 10 anos do curso de relações internacionais da UNAMA. 

Cumprimento a Vice-Reitora, o Diretor do Centro de Ciências 

Humanas e Sociais, o Coordenador do Curso de Relações Internacionais, 

que tanto têm contribuído para o ensino das relações internacionais no 

Estado do Pará e para o estreitamento da parceria com a FUNAG, 

sobretudo na organização desta Conferência. Observe-se que, a exemplo de 

anos anteriores, a FUNAG e o IPRI realizarão aqui, no intervalo da CORE, 

reunião com os coordenadores de relações internacionais de instituições de 

ensino superior de todo o Brasil. O Conselheiro Marco Tulio, do IPRI, me 

ajudará nesta tarefa. 

Outra efeméride importante de 2016 é o 45º aniversário da FUNAG, 

que será objeto de painel temático próprio nesta V CORE, com a presença 
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de antigos presidentes da Fundação Alexandre de Gusmão, como o 

Embaixador Baena Soares, ex-Secretário-Geral da OEA.  

Vinculada ao Itamaraty, a FUNAG tem por missão institucional 

contribuir para a formação no Brasil de uma opinião pública sensível aos 

problemas da convivência internacional. Essa contribuição se dá por meio 

da organização de eventos, debate e edição de livros.  

A Conferência sobre Relações Exteriores é concebida como um 

espaço de reflexão e interação entre a diplomacia e academia. Seu foco 

recai na compreensão das tendências da evolução do poder no cenário 

internacional, desafios regionais, globais e oportunidades para o Brasil. A 

Conferência é dividida em cinco painéis temáticos, sendo eles, Paz e 

Segurança: Resolução de Conflitos; As Relações Internacionais na América 

do Sul; Comércio e Investimentos: Desafios e Oportunidades; 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente: A importância da 

Amazônia; e FUNAG 45 Anos: A Democratização do Conhecimento de 

Relações Internacionais. 

Muito agradeço aos moderadores e palestrantes, a participação na 

CORE, e a contribuição para o êxito de seus trabalhos, bem como aos 

professores e coordenadores de Relações Internacionais, sobretudo, os que 

vieram de outras partes do Brasil. 

Uma palavra de reconhecimento ao meu colega, o Ministro Paulo 

Roberto de Almeida, Diretor do IPRI, que nos ajudou na preparação desse 

evento, sobretudo na definição de palestrantes e na organização da Reunião 

de Coordenadores.  Saúdo também o Embaixador Gelson Fonseca Junior, 

que assumiu recentemente o cargo de Diretor do Centro de Estudos e 

Documentação Diplomática (CHDD) da Funag , no Rio de Janeiro, e cujo 

prestígio nos meios acadêmicos e diplomáticos é motivo de grande 
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satisfação para todos, especialmente seus colegas na Fundação e no 

Itamaraty.  

A FUNAG colaborou, durante o ano de 2016, com diversas 

iniciativas do Ministério das Relações Exteriores. Destaco o XIV Curso 

para Diplomatas Sul-Americanos, o VI Curso para Diplomatas Africanos, a 

V Conferência “Brasileiros no Mundo”, além de seminários como “A 

Estratégia Global da União Europeia”, “Varnhagen: Diplomacia e 

Pensamento Estratégico”, “O Futuro da OMC: Riscos e Oportunidades" e 

“A Security Council for the 21st Century: Challenges and Prospects”  

Permitam-me destacar, igualmente, algumas das principais obras 

editadas pela Fundação no ano de 2016: “Varnhagen (1816-1878) - 

Diplomacia e pensamento estratégico", “Memorial Orgânico”, as edições 

em inglês e em espanhol da coleção “Pensamento Diplomático Brasileiro”, 

a retomada da coleção “Clássicos IPRI”, com a obra “Reletiones: sobre os 

índios e o poder civil”, de Francisco de Vitória, o novo “Manual do 

Candidato: Economia”, direcionado aos candidatos do Concurso de 

Admissão à Carreira Diplomática, o 3º número da revista “Cadernos de 

Política Exterior”, organizada pelo IPRI,  e a obra “Pedro Teixeira, a 

Amazônia e o Tratado de Madri”.   

Esta última publicação é um tributo ao personagem histórico Pedro 

Teixeira, desbravador do Rio Amazonas, cuja estátua encontra-se em frente 

a Estação das Docas aqui em Belém. O livro constitui o reconhecimento da 

visão político-estratégica luso-brasileira, cuja dimensão diplomática foi 

atingida, em sua plenitude, com o Tratado de Madri, em 1750. Apesar do 

alcance da histórica missão de Pedro Teixeira, que, em 1637, liderou 

expedição com duas mil pessoas em canoas a montante do Amazonas, seu 

significado ainda não conta com narrativa abrangente que consolide os 
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estudos e documentos esparsos existentes. Diante disso, a FUNAG assumiu 

o desafio editorial de produzir levantamento das principais referências 

documentais sobre a missão de Pedro Teixeira, com o objetivo de 

contemplar a exploração do rio Amazonas a partir da perspectiva da Coroa 

Portuguesa, no contexto do período final da União Ibérica. 

Por ocasião desta primeira CORE na região amazônica, a FUNAG 

está lançando uma versão ampliada dessa obra, com toda a documentação 

pesquisada. Esta versão especial estará disponível online, de forma gratuita. 

O livro impresso, editado em 2016, pela Funag, encontra-se no estande 

montado pela Fundação na parte externa do auditório.  

Gostaria de aproveitar a oportunidade para divulgar a plataforma 

bibliográfica digital da Funag com cerca de 600 livros. Com mais de 1,5 

milhão de livros baixados, o acesso gratuito à Biblioteca Digital tem 

contribuído para democratizar o conhecimento das relações internacionais e 

disciplinas correlatas. Concorre, também, para que a literatura 

especializada brasileira nesses campos alcance os grandes mercados 

editoriais formadores de opinião no mundo. 

Convido todos os presentes a conhecer as atividades da FUNAG, 

principalmente sua biblioteca digital.  

Agradeço a atenção de todos e formulo os melhores votos de êxito 

aos participantes da V CORE e gostaria de pedir uma salva de palmas ao 

pessoal da Funag e da Unama responsáveis pela organização da 

Conferencia. Muito obrigado. 

 

Muito obrigado.   

 


